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Besluit van de gemeenteraad d.d. 14 maart 2016, nr. 16B, tot wijziging van de
Algemene plaatselijke verordening 2015 (eerste wijziging).

De raad van de gemeente Tubbergen,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 maart 2016,
nr. 16A;
gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 8 maart 2016;
gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;
Besluit:
vast te stellen de:
Eerste wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2015
Artikel I
De Algemene plaatselijke verordening 2015 wordt gewijzigd als volgt:
a. Artikel 1:3 wordt gelezen:
Artikel 1:3 Indiening aanvraag
1. Indien een aanvraag voor een vergunning of ontheffing wordt ingediend minder dan drie weken vóór het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning of ontheffing nodig heeft, kan het bestuursorgaan besluiten de aanvraag niet te behandelen.
2. Indien een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 (evenementenvergunning) wordt ingediend minder dan twaalf weken vóór het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning of ontheffing nodig heeft, kan de burgemeester besluiten de aanvraag niet te behandelen.
3. Voor andere, door het bestuursorgaan bepaaldelijk aan te wijzen, vergunningen of ontheffingen kan de in het eerste lid genoemde termijn worden verlengd tot ten hoogste twaalf weken.
b. In artikel 2:25 lid 7 wordt voor “ontheffing” gelezen: vergunning.
c. In artikel 2:12 wordt voor “vergunning” gelezen: omgevingsvergunning.
d. In artikel 2:38 vervalt: “betrekking,“
e. In artikel 2:59 wordt voor “het college” gelezen: de burgemeester.
f.

Een nieuw artikel 2:62 wordt ingevoegd luidende:
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Artikel 2:62 Loslopend vee
De rechthebbende op herkauwende of eenhoevige dieren of varkens (vee) die zich bevinden in
een weiland of op een terrein dat niet van de weg is afgescheiden door een deugdelijke veekering,
is verplicht ervoor te zorgen dat zodanige maatregelen getroffen worden dat dit vee die weg niet
kan bereiken.
g. In artikel 4:1 sub a wordt voor “het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer” gelezen: Activiteitenbesluit milieubeheer.
h. In artikel 5:3 wordt voor “artikel 4:113” gelezen: artikel 3.148.
i.

Artikel 5:6 wordt gelezen:
Artikel 5:6 Plaatsen of hebben van voertuigen op een weg
1. Het is verboden een caravan, camper, kampeerwagen, aanhangwagen, aanhanger, magazijnwagen, keetwagen alsmede enig ander voertuig dat voor recreatie of anderszins uitsluitend
dan wel mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt langer dan 12 uur te plaatsen of te hebben op een weg. Het in de eerste volzin gestelde verbod geldt niet voor het plaatsen of hebben van een voertuig op een weg gedurende maximaal drie dagen met het oog op
het laden, lossen of anderszins gebruiksklaar maken van het voertuig.
2. Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid, mits het plaatsen of geplaatst houden:
a. niet schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;
b. niet hinderlijk of storend is voor gebruikers van omliggende bebouwde eigendommen;
c. niet nodeloos beslag wordt gelegd op openbare (parkeer)ruimte.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de provinciale
Omgevingsverordening.
4. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

j.

In artikel 4:15 sub a wordt voor “het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer” gelezen: Activiteitenbesluit milieubeheer.

k. Artikel 5:13 komt te luiden:
Artikel 5:13 Collecteren
1. Het is verboden te collecteren indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de
volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.
2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid is het verboden te collecteren
a. op zondag. en
b. op maandag t/m zaterdag vóór 08.00 en na 21.00 uur.
l.

Artikel 5:32, derde lid wordt gelezen:
3. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing
a. op situaties waarin wordt voorzien door de Wet milieubeheer of het Besluit geluidproductie
sportmotoren;
b. indien een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 is vereist.

m. Aan artikel 6:1 wordt voor de bestaande tekst het cijfer 1. toegevoegd. Een tweede lid wordt toegevoegd luidende:
2. Het eerste lid geldt niet voor zover de Wet op de economische delicten van toepassing is.
n. In artikel 6:2 wordt, onder vernummering van het tweede tot het derde lid, een nieuw lid 2 ingevoegd luidende:
2. Onverminderd het eerste en tweede lid zijn de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 141,
onder b, van het Wetboek van Strafvordering, eveneens belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften.
Artikel II
Deze verordening treedt in werking op de dag na haar bekendmaking.
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Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 14 maart 2016,
de raadsgriffier
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar
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de voorzitter
mr. M.K.M. Stegers
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